
A. Landasan Pemikiran Diagnosis dan Pemecahan Kesulitan Belajar

Proses pembelajaran adalah merupakan salah satu strategi untuk

mentransfer pengetahuan (kebudayaan) dari guru ke sipembelajar. Untuk itu

guru yang profesional  berusaha mengemas materi pembelajaran sebaik

mungkin agar apa yang diajarkan atau disampaikan kepada peserta didik

dapat dikuasai secara maksimal oleh peserta didik. Namun kenyataan yang

terjadi pada diri peserta didik, tidak seluruh materi yang disampaikan guru

tersebut dapat dikuasai oleh peserta didik. Penguasaan terhadap bahan yang

disampaikan oleh guru tersebut berbeda-beda antara peserta didik yang satu

dengan yang lain, ada yang berkisar 75% - 100%, 50% – 75%, 25% -50%

bahkan ada yang berkisar hanya 0% - 25% dari materi yang disampaikan.

Perbedaan penguasaan materi tersebut berbeda secara individual tergantung

pada faktor-faktor yang mempengaruhinya (faktor-faktor yang mempengaruhi

tersebut akan dibahas dalam bab tersendiri). Perbedaan penguasaan materi

terutama sekali pada peserta didik yang mengusai secara minimal maupun

maksimal perlu sekali diberikan bimbingan konseling belajar, agar

penguasaan tersebut dapat dicapai secara optimal sesuai dengan potensi

yang dimiliki peserta didik. Namun sebelum memberikan layanan bimbingan

konseling belajar langkah yang pertama yang harus dilakukan guru, guru

BK/Konselor adalah mendiagnosis tentang kesulitan belajar yang dialami

peserta didik. Diagnosis yang dimaksud dalam pengertian ini dapat diartikan

sebagai usaha–usaha untuk mendektesi, atau  meneliti sebab-sebab, jenis-

jenis, sifat-sifat dari kesulitan belajar peserta didik tersebut. Dari hasil

diagnosis tersebut baru dapat ditentukan bentuk dan metoda bimbingan

konseling belajar seperti apa yang akan diberikan kepada peserta didik

sehingga bantuan itu tepat sasaran dan dapat mencapai hasil bimbingan

yang efisien dan efektif. Bimbingan konseling belajar bertujuan membantu

konseli/peserta didik agar : (1) menyadari potensi diri dalam aspek belajar,(2)

memahami berbagai hambatan belajar, (3) memiliki sikap dan kebiasaan

BAB I
PENDAHULUAN

1



belajar yang positif, (4) memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang

hayat, (5) memiliki ketrampilan belajar yang efektif, (6) memiliki ketrampilan

dalam perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya, dan (7) memiliki

kesiapan menghadapi ujian.

Memberikan bimbingan konseling belajar oleh guru, guru Bimbingan

Konseling (BK) atau konselor adalah hal yang mutlak harus dilaksanakan,

karena memang sudah ada landasan pemikiran tentang  perlunya

melaksanakan bimbingan belajar. Adapun landasan pemikiran perlunya

melaksanakan bimbingan konseling belajar seperti yang dikemukakan

Koestoer Partowisastro dan A.Hadisuparto (1986)  adalah sebagai berikut :

1. Setiap peserta didik hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan

untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan,

kecerdasan, bakat dan minatnya.

2. Disebabkan perbedaan-perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat,

minat, latar belakang dan lingkungan fisik serta sosial masing-masing

peserta didik, maka kemajuan belajar peserta didik yang setingkat

(sekelas) mungkin tidak sama.  Ada peserta didik yang cepat, yang

biasa dan ada yang lambat dalam menguasai materi pembelajaran.

3. Sistem pembelajaran di sekolah seharusnya memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk maju sesuai dengan kecepatannya sendiri.

Namun pada waktu-waktu diadakan evaluasi akan tampak adanya

sejumlah peserta didik yang belum berhasil mencapai penguasaan materi

seperti yang diharapkan. Dalam hal ini sekitar 15-20% dari peserta didik

dalam suatu tingkat/kelas dapat tergolong “Peserta didik yang mengalami

kesulitan belajar” dan perlu mendapatkan pelayanan remedial. Guna

pelayanan tersebut kita perlu memperhatikan peserta didik yang

prestasinya berada di bawah prestasi yang dituntut untuk tingkat

kemampuan kelas tertentu dan prestasi peserta didik yang memiliki

prestasi yang tinggi.

4. Untuk menghadapi hal-hal tersebut di atas, para guru, guru BK dan

konselor diperlengkapi dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan

dalam hubungannya dengan pengidentifikasian kesulitan belajar, sebab-

sebabnya dan pelayanan “remedial dan pengayaan”

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwasanya guru, guru BK dan

konselor berkewajiban melaksanakan bimbingan belajar kepada peserta didik,
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terutama sekali pada mereka yang mengalami masalah atau kesulitan belajar

maupun yang berprestasi tinggi.

B. Bimbingan Konseling (BK) Pola 17 plus
Sebagai seorang guru BK/konselor sebetulnya melaksanakan

bimbingan konseling  belajar sudah merupakan kinerja atau tugas rutinitas

mereka. Tugas tersebut  mengacu ke BK pola 17 plus. Gambaran pola BK

17 plus tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wadasruh (wawasan dasar menyeluruh) yaitu konselor memahami

tentang keterpaduan mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip

dan asas serta landasan Bimbingan Konseling

2. Bidang pelayanan BK, meliputi :

a. Bidang pengembangan pribadi

b. Bidang pengembangan sosial

c. Bidang pengembangan kegiatan belajar

d. Bidang pengembangan karir

e. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga

f. Bidang pengembangan kehidupan beragama

g. Bidang pengembangan kehidupan bermasyarakat

h. Bidang pengembangan kehidupan bernegara

3. Jenis-jenis layanan BK, meliputi :

a. Layanan orientasi

b. Layanan informasi

c. Layanan penempatan dan penyaluran

d. Layanan penguasaan konten

e. Layanan konseling perorangan

f. Layanan bimbingan kelompok

g. Layanan konseling kelompok

h. Layanan konsultasi

i. Layanan mediasi

j. Layanan advokasi
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4. Kegiatan pendukung BK meliputi :

a. Aplikasi instrumentasi

b. Himpunan data

c. Konferensi kasus

d. Kunjungan rumah

e. Tampilan kepustakaan

f. Alih tangan kasus

5. Format pelayanan meliputi :

a. Format individual

b. Format kelompok

c. Format klasikal

d. Format lapangan

e. Format “Politik” atau pendekatan khusus

Dalam BK pola 17 plus tersebut sudah tergambar bahwa konselor

melaksanakan bimbingan konseling belajar, seperti yang termaktub  dalam

bidang pengembangan kegiatan belajar. Pengembangan kegiatan belajar

merupakan salah satu aspek dari komponen pengembangan diri

(PERMENDIKNAS NO : 22 TH 2006) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

guru BK/konselor dengan mengadakan pertemuan dengan peserta didik 2

(dua) jam dalam satu minggu. Aplikasi dari pelaksanaan bidang pelayanan

pengembangan kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk jenis-

jenis layanan BK yang sepuluh tersebut di atas. Namun dari sepuluh jenis

layanan itu yang lebih fokus ke bidang pembelajaran adalah layanan orientasi,

informasi dan layanan penguasaan konten. Alasannya dalam layanan orientasi

dan informasi peserta didik diberikan informasi yang diperlukan untuk

melaksanakan pembelajaran dan layanan  penguasaan konten peserta didik

diberikan konten-konten tertentu yang harus dipahami dan diaplikasikannya

dalam proses pembelajaran. Menurut Prayitno (2004) layanan penguasaan

konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu baik sendiri

maupun kelompok untuk menguasai suatu kemampuan atau kompetensi

tertentu melalui kegiatan belajar. Dalam konten tersebut dapat terkandung

fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan nilai, persepsi, afeksi,

sikap dan tindakan.  Dapat dijelaskan contoh konten-konten yang
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berhubungan dengan pembelajaran adalah seperti : cara belajar yang efisien

dan efektif, cara membaca buku yang efektif, cara merangkum materi

pembelajaran, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, meningkatkan

kepercayaan diri dan lain-lain. Sebelum memberikan jenis-jenis layanan

(layanan penguasaan konten) guru BK/ konselor harus mengetahui

bagaimana keadaan situasi dan kondisi peserta didik, apa kekurangan-

kekurangannya dan apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki peserta didik

tersebut. Pemahaman tentang data peserta didik dapat merupakan awal

strategi tentang konten-konten apa yang paling cocok lebih dahulu perlu

diberikan kepada peserta didik dengan tidak mengenyampingkan tentang

konten-konten yang lain. Hal ini perlu dipahami oleh guru BK atau konselor

agar konten-konten yang akan diberikan tersebut betul-betul menjadi

kebutuhan yang utama bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya,

sehingga mereka tercegah dari mengalami kehidupan efektif sehari-hari

terganggu (KES T) dengan pengertian tercegahnya peserta didik dari

mengalami masalah dalam belajar, dan menuju kehidupan sehari-hari lebih

efektif (KES). Kemudian bagaimana bentuk format pelaksanaan layanan

konten tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan peserta didik dengan

mempertimbangkan kemampuan guru,guru BK/konselor, waktu, tenaga

beserta fasilitasnya, apakah dilaksanakan dalam bentuk format individual,

kelompok, klasikal, lapangan  atau bentuk format kolaborasi atau pendekatan

khusus.

C. Fungsi LayananBimbingan Konseling Belajar
Layanan bimbingan konseling belajar yang dilaksanakan memiliki

beberapa fungsi. Adapun fungsi dari layanan tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Fungsi pemahaman : tujuannya adalah agar peserta didik memahami

konten-konten tertentu untuk diaplikasikan pada proses pembelajaran.

Seperti pemahaman konten tentang bagaimana cara belajar yang efisien

dan efektif, sehingga dapat membantu peserta didik untuk mengetahui

bagaimana kiat-kiat belajar yang lebih cepat menunjang keberhasilan,

baik ditinjau dari tenaga, fasilitas, biaya maupun dari segi waktu. Dengan

menggunakan kiat-kiat belajar yang efisien dan efektif peserta didik akan

dapat memperoleh pemahaman materi belajar secara maksimal.
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2. Fungsi pencegahan : tujuannya adalah agar peserta didik terhindar dari

KES T (masalah/kesulitan belajar). Fungsi pencegahan ini akan dapat

dilaksanakan jika peserta didik lebih dahulu memahami tentang konten-

konten tertentu. Seperti contoh berikut, jika peserta didik telah paham

bagaimana cara belajar yang efisien dan efektif, kemudian pemahaman

tersebut diterapkannya dalam proses pembelajaran maka peserta didik

akan tercegah dari mengalami kesulitan belajar. Khususnya pada kiat-

kiat atau strategi belajar yang sangat menunjang keberhasilan mencapai

hasil belajar yang optimal, sesuai dengan kemampuan peserta didik

tersebut.

3. Fungsi pengentasan : tujuannya adalah agar peserta didik yang sedang

mengalami kesulitan belajar atau KES T, jika diberikan layanan

bimbingan konseling belajar maka kesulitan belajar tersebut dapat

teratasi. Contoh : peserta didik memperoleh nilai yang belum memenuhi

standar minimal (KKM). Setelah dianalisis ternyata penyebab kegagalan

tersebut adalah akibat tidak dipahami bagaimana cara belajar atau kiat

belajar yang strategis untuk penguasaan materi atau sering berperilaku

tidak baik seperti suka menunda-nunda pekerjaan (prokrastinasi). Maka

tugas guru BK/ konselor adalah memberikan informasi tentang konten

tersebut sehingga peserta didik dapat merubah cara belajar yang selama

ini tidak mendukung keberhasilannya. Dengan demikian kegagalannya

dalam belajar dapat dientaskan sehingga terjadi perubahan yang

meningkat ke arah yang positif  dalam prestasi belajar peserta didik.

Bentuk pelayanannya harus disesuaikan dengan hasil diagnosis,

misalnya apakah melalui pengajaran remedial, bimbingan kelompok,

atau/dan bimbingan pribadi dan sebagainya. Tujuannya agar peserta

didik dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan potensi

mereka masing-masing.

4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan : tujuannya adalah supaya

peserta didik yang sedang berada dalam kondisi yang positif dan baik

agar  tetap terpelihara dan bahkan perlu ditingkatkan ke kondisi yang

lebih baik lagi. Sebagai contoh dapat dikemukakan ada seorang peserta

didik yang prestasi belajar baik, prilaku belajarnya juga baik dan tidak

mengalami KES T, dengan diberikan layanan bimbingan konseling belajar
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maka prestasi dan prilaku belajarnya tetap baik dan diharapkan lebih

meningkat lagi ke kondisi yang lebih baik dari pada semula.

D. Personil yang Berperan dalam Melaksanakan Pelayanan
Bimbingan Konseling  Belajar
Untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling belajar terhadap

peserta didik dapat dilakukan oleh orang profesional baik di sekolah maupun

di luar sekolah. Kalau di sekolah terutama pendidik yaitu guru, guru BK/

konselor.Tugas mereka adalah menganalisis penyebab kesulitan belajar  pada

bidang akademis. Sedangkan  di luar sekolah ada personal lain yang terlibat

secara tidak langsung, seperti dokter, psikolog, orang tua, dan lain-lain.

Mereka ini menganalisis penyebab masalah belajar di luar akademis. Sebagai

contoh seorang peserta didik yang memilkiki prestasi belajar rendah yang

disebabkan pendengarannya yang kurang, maka dalam hal ini dokter THT

sangat berperan untuk menaganinya. Tugas guru, guru BK/konselor

bekerjasama dengan pihak lain untuk membantu secara langsung menangani

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Walaupun guru, guru BK/

konselor diserahkan tugas melaksanakan layanan bimbingan konseling belajar

namun disebabkan masing-masing mereka memiliki keahlian yang berbeda-

beda maka tugas mereka dalam menghadapi peserta didik yang mengalami

kesulitan belajarpun berbeda-beda. Adapun perbedaan tugas masing-masing

dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Guru.

Guru memiliki keahlian dalam proses pembelajaran terutama sekali

dalam penguasaan bidang studi. Oleh sebab itu hal-hal yang menyangkut

bidang studi terutama sekali penguasaan materi bidang studi, maka yang

bertanggungjawab langsung dalam pengentasan masalah tersebut adalah

guru bidang studi, jadi hal ini adalah merupakan tugas pokok guru bidang

studi. Contoh : Umpamanya, dalam pelajaran bahasa Inggeris anak tidak

memahami perubahan kalimat positif menjadi negatif dalam bentuk kalimat

Simple Present Tense. Maka tentu dalam hal ini, adalah kewajiban guru

bidang studi Bahasa Inggeris untuk memberikan bimbingan belajar.

Selanjutnya jika anak belum memahami tentang perkalian dan penjumlahan
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maka ini adalah tugas guru aritmatika untuk menangulangi kesulitan belajar

peserta didik tersebut.

2. Guru BK/Konselor

Guru BK/Konselor adalah personal sekolah yang profesional dalam

bidang bimbingan konseling. Bimbingan konseling dilandasi tiga bidang

keilmuan yaitu pendidikan, psikologi/substansi konseling dan praksis

pendidikan/konseling.  Seorang konselor yang  memahami konseling

sekaligus dia juga  memahami pendidikan, namun tugas pokok seorang

konselor dalam bidang belajar adalah memberikan layanan bimbingan

konseling belajar sesuai dengan keilmuan konseling.

Jika berbicara tentang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar,

pada umumnya kesulitan belajar tersebut berpengaruh, dipengaruhi atau

saling berpengaruh  pada aspek yang lain seperti aspek kesehatan jasmani,

kesehatan rohani. Kalau ditilik lagi dari kesehatan rohani, ada kemungkinan

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar berpengaruh terhadap aspek

kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Sebagai contoh kegagalan dalam

belajar, membuat anak merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan, malas

hadir di sekolah, menyendiri dan lain-lain. Maka penanggulangan dari segi

aspek psikologis tersebut adalah merupakan kajian ataupun tugas dan

tanggungjawab utama seorang guru BK/konselor untuk membenahinya.

Masalah seperti ini diharapkan akan dapat dicegah atau dapat diatasi dengan

program bimbingan konseling (belajar) yang merupakan rangkaian kegiatan

yang berkesinambungan dan bertujuan membantu peserta didik untuk

berkembang seoptimal mungkin (Hattari, dalam Munandar, 1985) Jadi dari

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan bimbingan

konseling belajar perlu kerjasama antara guru dengan guru BK/konselor

sesuai dengan tugas dan peran mereka masing-masing.

E. Kinerja Guru BK/Konselor dalam Membantu Guru untuk
Mendiagnosis Kesulitan Belajar
Untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling belajar ada

pembagian tugas antara guru dengan guru BK/konselor. Tugas untuk guru

adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan materi dan proses

pembelajaran tersebut, seperti memberikan remedial atau pengayaan.
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Adapun tugas konselor bukan menyangkut materi pembelajaran, tetapi adalah

hal-hal yang ada kaitannya dengan penguasaan materi pembelajaran.

Umpamanya peserta didik tidak menguasai atau lambat belajar disebabkan

oleh faktor sosial, ekonomi, budaya dan atau psikologis. Lambat belajar

diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut perlu dianalisis oleh konselor untuk

ditemukan solusinya. Berikut ini dijelaskan apa saja yang dilakukan konselor

yang berkaitan dengan kinerjanya. Adapun kinerja konselor tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengertian, tujuan, kegunaan dan contoh-contoh diagnosis

kesulitan belajar kepada personal sekolah, peserta didik dan orang tua.

2. Mengidentifikasi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar

3. Menganalisis latarbelakang penyebab kesulitan belajar peserta didik

4. Membantu guru bidang studi dalam penyelenggaraan tes diagnostik

5. Bekerja sama dengan guru bidang studi untuk menemukan letak

kesulitan belajar peserta didik

6. Bekerja sama dengan guru bidang studi dalam menerapkan teknik dan

strategi penanganan kesulitan belajar peserta didik

7. Memantau dan melaksanakan penilaian terhadap usaha diagnosis

kesulitan belajar

8. Menyusun laporan kegiatan diagnosis dan penanganan kesulitan belajar

dan menyampaikan kepada pimpinan sekolah sesuai dengan kode etik

Bimbingan Konseling (BK)

F. Ciri-ciri Masalah Belajar
Peserta didik  yang mengalami kesulitan belajar dapat dikatakan bahwa

dia memiliki masalah dalam belajar. Dikatakan demikian, karena kesulitan

belajar tersebut akan menimbulkan masalah terhadap aspek-aspek yang

lain, seperti aspek fisik, aspek psikis maupun aspek sosial, di mana aspek

tersebut sangat berperan dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh peserta

didik yang memiliki nilai rendah, pada umumnya akan membuat dia merasa

malu baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, bahkan kadang-

kadang membuat dia merasa rendah diri, tidak memiliki kepercayaan diri,

mengalami kecemasan dan lain-lain. Perilaku-perilaku seperti itu tentu akan

mengganggu dalam proses belajar.
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Orang yang mempunyai masalah, pada umumnya orang tersebut ada

memiliki keinginan untuk mencari solusinya, baik melalui dirinya maupun

melalui orang lain,  agar mereka terbebas dari kesulitan-kesulitan yang

ditimbulkannya. Suatu masalah memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri

dari masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tidak sesuai antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada.

2. Tidak menyukai  keberadaan atau kehadiran masalah tersebut

3. Keberadaan masalah itu dapat menimbulkan kesulitan, baik pada masa

sekarang maupun masa yang akan datang.

4. Bagi orang yang sadar akan masalahnya tersebut, biasanya memiliki

keinginan untuk mencari solusinya agar mereka terbebas dari kesulitan-

kesulitan itu beserta dampak yang ditimbulkan oleh kesulitan-kesulitan

tersebut.

Contoh dari masalah belajar dapat dikemukakan sebagai berikut : Rona

peserta didik kelas VII memperoleh nilai 5 (lima) dalam bidang studi Bahasa

Inggris. Harapan awal Rona berkeinginan nilai tinggi namun kenyataan nilainya

rendah. Keberadaan nilai lima tersebut sudah pasti tidak diinginkan bagi

Rona, karena Kriteria Ketuntasan Belajar Minamal (KKBM) adalah 7 (tujuh).

Selanjutnya nilai lima dalam Bahasa Inggeris dapat menimbulkan kesulitan,

seperti harus mengikuti pembelajaran remedial, merasa rendah diri dengan

teman-teman yang memiliki nilai bagus, menemui kesulitan untuk

melanjutkan ke materi berikutnya dan lain sebagainya. Bagi Rona yang sadar

akan masalah rendah nilai dalam pelajaran tersebut, memiliki keinginan untuk

mencari solusinya agar dia terhindar dari dampak yang ditimbulkannya.

G. Cara Mengungkap Masalah Belajar
Peserta didik yang mengalami masalah belajar memiliki tanda-tanda

yang dapat diungkapkan melalui bermacam strategi. Adapun strategi untuk

mengungkap peserta didik yang mengalami masalah belajar dapat dilakukan

melalui alat ungkap seperti berikut :

1. Pengamatan terhadap peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar

kelas. Mengalami masalah belajar akan berpengaruh terhadap cara

berpikir, berperasaan maupun berperilaku. Tanpa disadari oleh orang

yang bermasalah, ketiga komponen yang disebutkan ini menggejala

dalam berbagai tindak dan perilaku peserta didik tersebut. Seperti gelisah
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dalam mengerjakan tugas-tugas, mengganggu teman waktu

mengerjakan tugas,  sering menggaruk-garuk kepala, gugup kalau

ditanya tentang pelajaran sambil memberikan jawaban yang tidak benar,

sering minta izin ke luar kelas, sering mengantuk, cepat lelah, sukar

memusatkan perhatian, catatan tidak lengkap, malas memperhatikan

materi pelajaran yang diberikan, kurang kreatif dan cekatan dalam

mempersiapkan segala sesuatu, kurang motivasi belajar dan lain

sebagainya. Demikian juga jika peserta didik berada di luar kelas mereka

akan memperlihatkan tingkahlaku yang berbeda dari kawan-kawannya

seperti mudah meledak emosi, tidak periang, suka menyendiri dan

sebagainya. Dengan mengamati perilaku anak yang demikian dapat

merupakan petunjuk bagi pendidik  bahwa anak tersebut sedang

mengalami masalah belajar.

2. Pemeriksaan terhadap hasil/prestasi belajar peserta didik dan hasil kerja

lain melalui tes hasil belajar/tes diagnostik . Indikator masalah belajar

dapat dicermati dari hasil atau prestasi belajar maupun tugas yang

dikerjakan peserta didik. Skor rendah yang diperoleh dalam prestasi

atau tugas adalah merupakan langkah awal yang menandai peserta

didik mengalami kesulitan belajar. Kemudian dari hasil ujian tersebut

dapat ditelusuri pada aspek-aspek apa saja dari bidang studi yang belum

dikuasai peserta didik. Begitu juga dari hasil tugas yang dilakukan

peserta didik dapat dilihat, hal- hal apa saja yang tidak atau belum

memenuhi persyaratan tugas karena ketidaktahuan peserta didik

terhadap materi tugas yang diberikan. Contoh dari permasalahan yang

dikemukakan di atas dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Umpamanya, Rona mendapat nilai 4 (empat) pada hasil tes satu sub

pokok bahasan Bahasa Inggeris. Setelah diteliti ternyata Rona salah

memberikan jawaban sebanyak 6 (enam) point  dari sepuluh soal pada

soal perubahan kalimat positif  menjadi negatif dan kalimat bertanya

dalam bentuk kalimat simple present. Begitu juga dengan tugas yang

dikerjakan Rona, dia mengalami masalah yang sama yaitu tidak

memahami perubahan kalimat positif menjadi negatif atau kalimat

bertanya dalam bentuk kalimat simple present.

3. Meminta peserta didik untuk menuliskan sendiri masalahnya (masalah

belajar) yang dialaminya. Strategi ini juga dapat dilakukan untuk
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mengetahui peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Tentu

jawaban mereka akan bervariasi sesuai dengan bentuk masalah yang

mereka alami masing-masing. Namun dengan cara ini tidak akan

mengurangi arti tentang pemahaman guru. Guru BK/konselor terhadap

masalah-masalah belajar yang dialami oleh peserta didiknya.

4. Interviu. Interviu adalah suatu cara mendapatkan data dengan wawancara

langsung terhadap peserta didik yang diselidiki atau terhadap orang

lain, seperti terhadap gurunya, orang tua atau teman intim anak tersebut,

yang dapat memberikan informasi tentang kesulitan belajarnya. Interviu

dapat merupakan data pendukung yang akurat dari kegiatan observasi.

Keakuratan data lebih terjamin bila kegiatan observasi dilanjutkan dengan

kegiatan interviu.

5. Melaksanakan angket yang sederhana. Untuk melaksanakan angket

tentu guru harus membuat pertanyaan ataupun pernyataan yang

berkenaan dengan masalah belajar ataupun yang berhubungan dengan

materi pembelajaran (bidang studi). Dari hasil jawaban angket yang

dikembalikan peserta didik, nanti akan diketahui siapa-siapa saja yang

memiliki masalah dalam belajar dan yang perlu penanganan oleh guru

maupun guru BK/konselor.

6. Melaksanakan Alat Ungkap Masalah (AUM) umum. AUM umum ini terdiri

dari 225 butir pernyataan yang diklasifikasikan menjadi 10 bidang

masalah. 10 bidang masalah tersebut, yaitu : (1) bidang jasmani dan

kesehatan, (2) diri pribadi, (3) hubungan sosial, (4) ekonomi dan

keuangan, (5) karir dan pekerjaan, (6)  pendidikan dan pelajaran, (7)

agama, nilai dan moral, (8) hubungan muda-mudi, (9) keadaan hubungan

keluarga dan (10) penggunaan waktu senggang. Dari hasil jawaban

peserta didik dalam menjawab AUM umum tersebut dapat diketahui

masalah-masalah apa saja yang dialami peserta didik terutama sekali

yang menyangkut tentang masalah pembelajaran.

7. Melaksanakan alat ungkap masalah khusus (AUM PTSDL). P =

prasyarat penguasaan materi pelajaran, T = ketrampilan belajar, S =

sarana belajar, D = diri pribadi, L = lingkungan belajar dan sosio-

emosional. AUM PTSDL ini terdiri dari 165 butir pernyataan yang

diklasifikasikan kepada 5 bidang masalah belajar (PTSDL). Dari hasil

pengisian AUM PTSDL ini dapat diketahui peserta didik yang mengalami
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masalah dalam belajar dan bagaimana intensitas permasalahan tersebut.

Apakah masalah tersebut berada dalam kategori ringan, sedang atau

berat.

8. Melaksanakan instrument Identifikasi Kebutuhan dan Masalah peserta

didik (IKMS). Instrumen IKMS ini bukanlah sebuah tes, melainkan sebuah

alat yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang

mengganggu peserta didik berkaitan dengan tugas perkembangan

peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/

MA/SMK) yang berhubungan dengan masalah-masalah pribadi, sosial,

belajar dan karir. IKMS terdiri dari 180 item pernyataan yang harus

ditandai oleh peserta didik sesuai dengan permasalahan yang sedang

dihadapinya.

9. Tidak menutup kemungkinan bagi guru, guru BK/konselor yang kreatif

dapat menciptakan suatu alat untuk dapat mengungkapkan kesulitan

belajar peserta didik. Keyakinan penulis kuat sekali dengan alasan

bahwa guru dan konselor memiliki pengalaman langsung dalam

berinteraksi dengan peserta didik. Apalagi guru, guru BK/konselor yang

telah senior dan kreatif banyak sekali memiliki pengalaman dalam proses

pembelajaran. Oleh sebab itu diharapkan kepada mereka dapat

memperkaya khasanah alat ungkap kesulitan belajar agar alat tersebut

menjadi lebih lengkap dan bervariasi.
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